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 Doe de opdracht op de computer

 Werk samen

 Werk samen met rolwisseling

 Met de docent

 Lezen

 Luisteren

 Schrijven

 Spreken

 Praktijkopdracht

VOORWOORD
 

In dit werkboek staan de taken van LINK+ B1 → B2.
Je werkt eerst met de computer. Je doet dan de eerste 6 stappen van de taak.
Dan doe je de taak. De taak doe je met de computer of met dit werkboek. 
De schrijfopdrachten kun je op de computer maken en naar je docent sturen.

Voor de opdrachten staat altijd een plaatje. Het plaatje zegt wat je moet doen.



7 1  DE MENS

1  DE MENS

Beleefd reageren, herinneringen beschrijven en emoties tonen

 Wat oefen je?
Je reageert op beleefd en onbeleefd gedrag.
Je haalt herinneringen aan vroeger op.
Je deelt goed en slecht nieuws en reageert 
erop.

 Groepsopdracht
Doe de opdracht met de docent.

Taak 1: Zou je me misschien even kunnen helpen?
 Reageren op beleefd en onbeleefd gedrag

 Doe de opdrachten op de computer.

 1  Lees de tekst.

Deze tekst komt uit een krant. De tekst gaat over aardig zijn.
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 2  Werk samen. Praat over de vragen. Gebruik de tekst van opdracht 1. 

1  Vat de tekst in je eigen woorden samen. Zeg in één of twee zinnen iets over:
 - het plan van de schrijver
 -  situaties waarin de schrijver zichzelf aardig en niet aardig vindt
 -  verschillen tussen Nederland en andere landen
 -  de beste manieren om vriendelijkheid te tonen in Nederland
2  Welke situatie in de tekst heb je zelf weleens meegemaakt?  
3  Wat vind je van het experiment van de schrijver? Zou je zelf ook aardiger willen zijn tegen 

vreemden? 

 3  Werk samen. Praat over de vragen. 

1 Wat is beleefd gedrag volgens jou? Kun je voorbeelden geven van beleefd gedrag in 
privésituaties en in openbare ruimtes? 

2 Gedragen mensen in Nederland zich soms anders dan je gewend bent, bijvoorbeeld in de 
winkel, in het openbaar vervoer, in je buurt of op je werk? Geef concrete voorbeelden.

3 Is het in jouw land van herkomst beleefd om de vraag ‘Hoe gaat het?’ aan een vreemde te 
stellen? Zo ja, hoe reageert men dan? Zo nee, wat kun je dan zeggen om contact met iemand 
te maken?

4 Wat doen mensen in je land van herkomst als ze beleefd willen zijn? Wat zeggen ze? Of welke 
houding of gebaren gebruiken ze?

5 Welke woorden kun je in het Nederlands gebruiken om beleefd te zijn? 

 4  Luister naar de zinnen. Kies het goede antwoord.

Hoe klinken deze zinnen volgens jou? beleefd onbeleefd

1 Zal ik u even helpen?

2 Nee bedankt, ik heb al.

3 Het spijt me, maar ik heb haast.

4 Zou je me even kunnen helpen?

5 Hé, kijk uit waar je loopt!

6 Pardon, dat ging per ongeluk.

7 Meneer, ik was eerst.

8 Oh sorry hoor, gaat uw gang.

9 Oh sorry, ik zal wat zachter praten.

10 Doe eens normaal, man!

1  DE MENS
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 5 Werk samen. Lees de zinnen hardop.
A begint.
Wissel daarna van rol.

Let op de toon: A en B willen beleefd zijn.

Beleefd vragen en reageren
A: Zal ik u even helpen?
B: Als u wilt, heel graag.

A: Wil je ook een kopje thee?
B: Nee bedankt, ik heb al. 

A: Mag ik u misschien iets vragen?
B: Het spijt me, ik heb haast! 

A: Zou je me even kunnen helpen?
B: Ja natuurlijk, wat kan ik doen?

Let op de toon: 
A is geïrriteerd.
B kiest: hij is ook geïrriteerd of beleefd. 

Iemand aanspreken en reageren
A: Hé, kijk uit waar je loopt! 
B: Pardon, dat ging per ongeluk. 

A: Meneer, ik was eerst. 
B: Oh sorry, gaat uw gang.

A: Sorry, maar u bent wel erg luid aan het bellen.
B: Oh pardon, ik zal wat zachter praten.  

A: Doe eens normaal, man!
B: Doe zelf normaal! Sjonge jonge. 

 6  Werk samen. Lees de zinnen. Formuleer een beleefde vraag. 

1 Ik wil dat je me helpt. 
2 Ik wil dat je het raam dichtdoet. 
3 Ik wil een pen van je lenen. 
4 Ik wil lid worden van de bibliotheek. 
5 Ik wil dat je de muziek zachter zet.
6 Ik wil weten waar de bushalte is. 
7 Ik wil je onderbreken. 
8 Ik wil weten of dit het goede lokaal is. 
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 7  Werk samen. Kijk naar de foto’s en beantwoord de vragen. 

1 Wat zie je op de foto? 
2 Wat is beleefd om te doen? 
3 Wat kun je in deze situatie zeggen? Voer samen het gesprek. 

 8  Werk samen. Voer de gesprekken. 
A begint. 
Wissel daarna van rol.

1  A en B zijn klasgenoten en hebben voor het eerst les in een nieuwe groep. 
 A gaat naar B en stelt zichzelf op een beleefde manier voor.
 B stelt zichzelf ook op een beleefde manier voor.

2  A en B kennen elkaar niet en lopen in de supermarkt.  
 A staat per ongeluk op de voet van B. 
 B reageert beleefd.

3 B komt op bezoek bij A. 
 A biedt een stuk taart aan. 
 B weigert op een beleefde manier. 
 A houdt vol dat B een stuk taart moet nemen.  

4 A en B staan in de rij bij de kassa.
 B dringt voor. 
 A spreekt B op een beleefde manier op zijn gedrag aan.
 B reageert onbeleefd. 

5 A en B zitten samen te eten. 
 A wordt gebeld en neemt op. 
 B vindt dit onbeleefd en spreekt A op zijn gedrag aan.  
 A reageert beleefd, maar begrijpt het probleem niet.  

1  DE MENS
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 9  Werk samen. Voer een gesprek.   
A begint. 
Wissel daarna van rol. 

A en B zijn buren. 
Er ligt sinds een week grofvuil bij de lift van hun flat. 
A gaat naar het huis van B en beweert dat het grofvuil van B is. 
B zegt dat het grofvuil niet van hem is en vindt A onbeleefd.
A en B bedenken samen een oplossing.  

 10  Werk samen. Voer het gesprek van opdracht 9 nog een keer. Bedenk nu zelf een situatie.   
A begint. 
Wissel daarna van rol. 

A en B zijn buren. 
A belt aan bij B. A heeft een beleefd verzoek of stelt een beleefde vraag.
B reageert beleefd of onbeleefd.  

 11  Lees de brief en schrijf een reactie. 

Je krijgt een e-mail van de woningbouwvereniging. Je besluit een e-mail terug te sturen.

Wat moet je doen?
- Schrijf een beleefde e-mail aan de woningbouwvereniging in ongeveer 100 woorden.
- Verwijs naar de brief die je hebt gekregen. Vat de inhoud in één zin samen.
- Leg de situatie uit: wat is er gebeurd? Wat heeft je buurman/buurvrouw gezegd en hoe heb jij 

gereageerd? Gebruik de situatie uit opdracht 9.
- Zeg wat je van de situatie vindt.
- Stel een oplossing voor.
- Zeg aan het eind wat je wenst of hoopt.
- Gebruik een aanhef en afsluiting die passen bij een formele e-mail.
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 12  Lees de tekst en schrijf een reactie.

Op internet lees je een ervaring van iemand die nog niet zo lang in Nederland woont. 

Wat moet je doen?
- Schrijf een reactie in ongeveer 100 woorden.
- Reageer op de situatie in het bericht. Wat vind je ervan?
- Wat denk jij: zijn Nederlanders beleefd of onbeleefd? Geef argumenten of noem voorbeelden 

die je zelf hebt meegemaakt. 

 13  Ga naar buiten en voer een gesprek.

Maak contact met iemand die je niet kent of niet goed kent. Je kunt bijvoorbeeld: 
- iemand je hulp aanbieden
- iemand een complimentje geven
- een praatje maken met iemand
- iemand een cadeautje geven of iets te eten aanbieden

 14  Werk samen. Praat over opdracht 13. 

1 Wat heb je gedaan of gezegd?
2 Waar en met wie was dat? 
3 Hoe reageerde de ander? 
4 Hoe vond je het om contact te maken met iemand die je niet kende? Zou je het nog een keer 

doen?

1  DE MENS


